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9.1. Moció del grup municipal Ciutadans per a desenvolupar un Pla Local per a la
prevenció del desaprofitament alimentari.
La primera vegada que el Consell Europeu es va pronunciar sobre el desaprofitament
d'aliments va ser l'any 2016. Des de llavors s'han impulsat plans o iniciatives que persegueixen
evitar el desaprofitament d'aliments; existeixen compromisos a nivell comunitari, però no hi ha
una legislació comuna. Tal com figura en la Resolució del Parlament Europeu del 16 de maig
de 2017, cada any es perden a Europa, fins a 89 milions d'aliments sans i comestibles al llarg
de totes les baules de la cadena agroalimentària, fins al consumidor. Aliments que, en
malgastar-se, es converteixen en residus.
Espanya es troba entre els deu països de la Unió Europea que més menjar malgasta, amb 7,7
milions de tones a l'any. El 42% es produeix en les llars, el 39% en els processos de fabricació,
el 14% en els serveis de restauració i servei d'àpats i un 5% en la distribució. El 16 de
novembre de 2020 es va celebrar l'última reunió entre els ministres d'Agricultura dels països
membres de la Unió Europea per a analitzar la situació del desaprofitament alimentari. No
obstant això, no va ser amb la intenció de crear una legislació comuna, sinó per a posar sobre
la taula la gestió d'aquesta problemàtica durant la crisi de la COVID-19.
Segons fonts del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, només en
l'últim any el desaprofitament alimentari va augmentar al nostre país un 8,9%, En les llars
espanyoles es tiren anualment a les escombraries 1.364 milions de quilos/litres d'aliments, una
mitjana de 31 quilos/litres per persona en 2020 entre productes sense usar aptes per al consum
i aliments ja cuinats.
A més, vuit de cada de cada deu llars reconeixen tirar aliments i begudes a les escombraries.
El 81,5% de les llars tira productes tal com els van comprar, sense haver sofert cap mena
d’elaboració.
El desaprofitament alimentari suposa un problema de gran impacte econòmic, social i
ambiental. Es fa necessari reduir la generació de residus al llarg de tota la cadena alimentària i
facilitar la recuperació i redistribució dels excedents alimentaris, de manera que aliments
segurs i comestibles, arribin als qui més ho necessiten. Es tracta de contribuir a una
“prosperitat compartida” però també de prevenir la generació d'un residu la gestió del qual porta
associats tota una sèrie de problemes ambientals.
Segons l'Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, les emissions de
gasos d'efecte d'hivernacle que suposa el desaprofitament alimentari es correspondrien amb la
tercera font més emissora. Són ingents les quantitats d'aliments que es rebutgen, fins al punt
que podrien representar el 8% del total dels gasos d'efecte d'hivernacle que emetem
anualment. I aquest, precisament, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de
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l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides: reduir a la meitat el desaprofitament
alimentari.
A Espanya, el passat 11 d'octubre es va presentar en el Consell de ministres el projecte de Llei
de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari, una iniciativa que pretén afrontar
les qüestions econòmiques, mediambientals i d'ordre ètic i moral que suposa el tirar aliments
però l'aprovació definitiva dels quals després de consultes i tràmits parlamentaris està prevista
per a 2023.
Des del govern autonòmic de la Generalitat, s'han promogut també diverses accions per a
desplegar i integrar en la societat un nou model basat en l'eficiència dels recursos i la reducció
dels riscos ambientals. S'ha materialitzat amb el desenvolupament de diversos instruments,
com ara la Estratègia d' Impuls a l ' economia verda i l ' economia circular, la Estratègia
catalana d'ecodisseny per a una economia circular i eco innovadora, el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (2013-2020) que inclou el Pla d'Acció per
a la Prevenció del Desaprofitament Alimentari (2019 - 2020), un complet programa amb un
paquet de mesures per a prevenir el balafiament alimentari i entre altres mesures, la de
fomentar l'economia col·laborativa i el consum responsable. Al març de 2020 el *Parlament va
aprovar per unanimitat la llei per a combatre el desaprofitament alimentari.
Des del Grup Municipal creiem fonamental reforçar tots els mecanismes per a aconseguir
l'objectiu de reduir i reaprofitar aliments, incrementant les iniciatives de sensibilització i
informació a tots els veïns i agents implicats en el tractament i/o manipulació d'aliments sobre
les causes i les conseqüències del desaprofitament d'aliments, els mitjans per a reduir-lo i el
foment d'una cultura cívica per a la redistribució garantint la seguretat
alimentària, orientada a donar als excedents d'aliments l'alternativa de gestió més apropiada
des del punt de vista de la sostenibilitat i la solidaritat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans Sant Pere de Ribes proposa adoptar
els següents acords:
Primer.- Instar l'equip de govern que realitzi una campanya publicitària municipal de
conscienciació que pot incloure des d'informació, xerrades i tallers sobre el problema que
genera el desaprofitament alimentari, fins a proposar pautes de consum responsable i formes
de reaprofitament dels aliments.
Segon.- L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes reforçarà o subscriurà nous acords amb els
mercats municipals, supermercats, grans superfícies, comerços i hostalers de la ciutat,
menjadors escolars, empreses de servei d'àpats de la ciutat, per a la recollida i aprofitament
dels aliments aptes per al consum, però descartats per a la venda, amb la finalitat de facilitar i
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disposar tots els mitjans municipals per a repartir-los entre les entitats i organitzacions sense
ànim de lucre que es dediquen a la seva distribució.
Tercer.- Instar l'Ajuntament a elaborar anualment un informe de les accions i activitats
municipals que s'hagin dut a terme per a la reducció eficient del desaprofitament alimentari,
amb la participació de tots els agents implicats.
El regidor, Sr. Oscar León Jurado defensa la moció.
Es produeix un debat
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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